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પે્રઝન્ટર 

હલે્લો એન્ડ વેલકમ, English Togetherમ ાં આપન ાં સ્વ ગત છે. હ ાં છાં રિષી.....અને આજે મ િી સ થે 

છે... 

Sam 

Hi, I’m Sam. 

 

Phil 

And I’m Phil.  Welcome! 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે વ ત કિીશ ાં એવ  લોકો મવશે જે લાંડન જેવ  મોટ  અને મ ણસોથી ભિચક શહિેમ ાં 

પણ એકલત  અન  ભવી િહ્ ાં છે. બીબીસી ન્યઝૂ દ્વ િ  આ અંગે એક સ્ટોિી કિવ મ ાં આવી છે. 

મમત્રો, તમે એ સ્ટોિી સ ાંભળો એ પહલે  જણ વો કે તમ િ  મતે મવશ્વન  ાં સહ થી મોટ  શહિે કય ાં છે? 

તમ િ  ઑપ્શનસ ્છે.. 

અ) ન ઇજીિીય ન  ાં લ ગોસ શહિે 

બ) ય કેન  ાં લાંડન શહિે 

ક) ભ િતન  ાં રિલ્લી શહિે 

Phil 

Well, I live in London, and it’s definitely big – but I haven’t been to Delhi, or Lagos… and I’d 

love to, they look like really interesting places. But, I don’t know. What do you think, Sam? 

 

Sam 

Well, I’ve been to Delhi and I think it’s great, but I don’t know which is bigger. 

 



પ્રેઝન્ટિ 

તમે ચચિંત  નહી કિો – આનો જવ બ તમને બહ  જલ્િી ખબિ પડી જશે. પહલે ાં તમે બીબીસીન  
ન્યઝૂ સ ાંભળો જેમ ાં મ ટો શહિેમ ાં િહવે નો અન  ભવ કેવો હોય છે એન  મવશે વ ત કિવ મ ાં 

આવી છે. સ થે એ પણ મ રહતી આપવ મ ાં આવી છે કે મોટ  શહિેમ ાં લોકોને કેવી મ  શ્કેલીઓનો 

સ મનો કિવો પડે છે. 

News insert 

More than a quarter of Londoners say they feel lonely often or all of the time, according to 

a survey commissioned by BBC London. Research company Populus interviewed 1,000 

adults in London for the poll. And while the majority said they had someone in London who 

could help them in a crisis, a third said they felt they did not know their neighbours and 28% 

said there was little or no sense of community where they live. 
 

પે્રઝન્ટર 

તો મમત્રો, આ સ્ટોિી શહિેો મવશે છે અને આ રકસ્સ મ ાં લાંડન એક ‘lonely place’ એટલે ‘એકલત  

વ ળી જગ્ય ’ હોઈ શકે. શ ાં તમે આન થી સહમત છો? 

Sam 

I live in London, and that just means I’m always busy! I think I’d prefer to live somewhere 

where people have time for each other. 

 

Phil 

But living in a big city means you meet so many people, it’s so vibrant.  

પ્રેઝન્ટિ 

‘Vibrant’ નો અથથ થ ય છે ગમતશીલ. So you like the fact that lots of things are happening? 

Phil 

Yeah, whatever you like doing, you can do it here. The place is just full of opportunities, you 

know what I mean? 

પ્રેઝન્ટિ 

I know exactly what you mean – “opportunities” એટલે તકો. Do you manage to take 

advantage of the opportunities?  

Phil 

Yeah, sort of, I’ve done lots of things. And I’ve met lots of people. 



પે્રઝન્ટર 

Yes, big cities provide lots of opportunities. So, Sam you must agree with that, right? 

Sam 

Uhm, let’s look at this a different way… Phil, how often exactly do you do those things? And 

these new people… do you see any of them a second time? 

Phil 

Oh, all the time… and I meet up with loads of people. 

Sam 

No, but really… how often…?   

Phil 

Let me see… erm… well…. You know…. I go to some kind of event at least every couple 

of months, and there’s a couple of people I’ve met more than once. 

પ્રેઝન્ટિ 

That’s not really ‘all the time’… is it? 

Sam 

Well, you see – that’s the thing, cities are vibrant and full of opportunities… but most 

people don’t take those opportunities – and it’s hard to get to know people well when the 

population is transient.  

Phil 

Transient? 

પ્રેઝન્ટિ 

“Transient” એટલે ‘ઝડપથી પસ િ થત  ાં’. બીજો અથથ થ ય છે ક્ષચણક. 

Phil 

So, it means people are always moving in or out of a city? 

Sam 

Or moving around the city – groups of friends can end up being very dispersed. 

પ્રેઝન્ટિ 

Yes, “dispersed” એટલે મવખિ યેલ ાં. 



Sam 

Yes, and that’s why people get lonely in cities like London, Lagos or Delhi. People’s friends 

are dispersed over a wide area. 

પ્રેઝન્ટિ 

આન થી મને ય િ આવય ાં કે અમે તમને પ્રશ્ન કયો હતો કે તમ િ  મતે મવશ્વન  ાં સહ થી મોટ ાં શહિે 

કય ાં છે? લાંડન, લ ગોસ અથવ  રિલ્લી? અને ય ન ઈટેડ નેશન્સ યય એન) મ જબ રિલ્લી મવશ્વન  ાં 

સૌથી મોટ ાં શહિે છે. બીજા નાંબિે છે લ ગોસ અને ત્રીજા નાંબિે છે લાંડન. 

Phil 

Oh, wow, I didn’t know that. So, Delhi’s bigger than London? Imagine all the opportunities I 

could have there.  

Sam 

Well, maybe we can see if we can get you a transfer, Phil. 

પ્રેઝન્ટિ 

Phil is very excited about all the opportunities he could have! તમે જણ વો મમત્રો? તમે જય ાં 
િહો છો તય ાં પ  િતી ‘opportunities’ છે? શ ાં તમ િ  શહિેમ ાં લોકો ‘transient’ છે અથવ  ‘dispersed’ 

છે?  

આજે શહિેો સ થે સાંલગ્ન જે પણ શીખય ાં એન  ાં પ  નિ વતથન કિી લઇએ. ‘vibrant’ નો અથથ થ ય 
છે ગમતશીલ જય િે “opportunities” એટલે તકો. “transient” એટલે ‘ઝડપથી પસ િ થત  ાં’. 
“dispersed” ને કહીશ ાં મવખિ યેલ ાં. 
 

આવ  જ બીજા િસપ્રિ ટૉમપક્ સ થે ફિીથી મળીશ ાં English Together મ ાં. તય ાં સ  ધી... Bye! 


